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1.

Frigivelse af anlægsmidler Kappelborg - Skagen Kulturhus

Sagsfremstilling
I Frederikshavns Kommunes budget for 20 10 - 2013 er der på
investeringsoversigten for Kultur - og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til

Åben sag
Sagsnr: 08/5215
Forvaltning: BKF
Sbh: thpd
Besl. komp: KFU/ØU/BR

Kappelborg – Skagen Kulturhus på i alt 38.912.000 kr. med 32,0 mio.kr. til
byggefas en og 6,912 mio.kr. til udvikling, udearealer og inventar.
Fra regnskab 2009 overføres der 8.407.344 kr. til budget 2010. Heraf mangler der
frigivelse af 3.508.000 kr.
I budget 2010 er der afsat 7.046.000 kr.
Dette giver et samlet anlægsbeløb på 15.453.344 kr. i 2010.
Der er fra by gherren modtaget betalingsplan for byggeperioden 2010 - 2011,
hvorfor der løbende s øges om frigivelse af midlerne.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget til
Økonomiudvalg og Byråd, at
der frigives 7.046. 000 kr. afsat i budget 2010
det manglende beløb på 3.508.000 kr. frigives så der for budget 2010 i alt
er 15. 453.344 mio.kr. til rådighed.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Anbefales.
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2.

Kommunal kvalitetskontrakt 2010

Sagsfremstilling
Som følge af en ændring i den kommunale styrelseslov skal kommunerne
senest den 1. juli 2010 offentliggøre en kommunal k valitetskontrakt på

www.brugerinformation.dk. Kvalit etskontrakten skal dække alle

Åben sag

Sagsnr: 10/1468
Forvaltning: UE
Sbh: elw i
Besl.
komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/BR

borgerrettede serviceområder og indeholde k vantificerbare, tidsfastsatte
mål for k valitetsudviklingen. K valitetskontrakten ændrer sig med tiden,
efterhånden som mål opfyldes eller forældes. Byrådet fastlægger
kvalitetskontrakten og følger årligt op på målene.
Målene i kvalitetskontrakten er en politisk ramme. De er ikke en
udt ømmende liste over kommunens politiske mål, ligesom de ik ke er
bindende ret ningslinjer, der fastlægger rettigheder for borgerne.
Direktionen har udarbejdet forslag til kvalitetskontrakt for Frederikshavn
Kommune, der dækker alle serviceområder og vedlægges som bilag.
Fagudvalgene indstiller mål for egne serviceområder til byrådets
godkendelse.

Indstilling
Direktionen indstiller, at udvalgene anbefaler de respektive k valitetsmål
som beskrevet i bilaget til byrådets godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010
Sagen udsættes.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Anbefales.
Bilag
Kommunal kvalitetskontrakt 2010 (dok.nr.42888/10)

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 09. juni 2010

Side 5 af 22

3.

Kultur- og Fritidsudvalgets rammer for bevilling 2010-2013

Sagsfremstilling
Udkast til tekst om Kultur og fritidsudvalgets rammer for bevilling, 2010 -2013

Åben sag
Sagsnr: 09/21577
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Kultur og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune følger de kulturpolitiske og
erhvervsstrat egiske linjer, som blev vedtaget ved kommunalreformen i 2007.
Ansøgninger som indkommer til udvalget bør derfor afstemmes efter de
kommunale målsætninger og strategier.
Kultur og Fritidsudvalget henholder sig i øvrigt til kommunens øvrige kommunale,
regionale og nationale samarbejdspartnere og fora, herunder Kulturministeriets
strategi; ”Kultur for alle”, (se:www.kum.dk) Kulturaftale Nordjyllands satsninger,
(se:www.kan.dk ) Kulturalliancen mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn
Kommune, samt arbejdet i ”Den Vestdanske Filmpulje”
Kultur og Fritidsudvalget vil desuden fokusere på følgende overordnede områder i
den fremtidige indsats indenfor kunst, kultur, oplevelses og fritidsområdet i
Frederikshavn K ommune:

Projekter, hvis effekter kan indregnes indenfor:

A: Oplevelse søkonomi ske eller vidensøkonomi ske målsætninger. Hermed
menes projekter og events, som enten kan dokumentere eller forvent er en
økonomisk eller videns og kompetencemæssig effekt på lokalsamfundet. Dette kan
være kortere eller længerevarende projekter, kultur eller sportevents, udvekslings,
kunst, videns- eller udstillingsforløb. Projekter som fremmer viden, styrker
omsætningen eller skaber nye jobs i Frederikshavn Kommune vil blive prioriteret.

B:Vækst-og -talentlagsfremmende projekter. Projekter som fremmer og gavner
udviklingen af nye eller styrkelsen af eksisterende t værgående vækstlag og talenter
indenfor kunst, kultur, og sport. Udvalget vil dog understrege væsentligheden af
projekternes relevans for kommunens satsning indenfor rammerne af projekt
”Karizma” (se:www.karizmafrederikshavn.dk)

C: Fagligt og kunstneri sk udviklende projekter. Hermed menes projekter som
underst øtter eller fremmer styrkelsen af det professionelle eller semiprofessionelle
kunstneriske miljøs udviklings, udvekslings og udtryksmuligheder indenfor
billedkunst, musik, kunsthåndværk, sport, skulptur, m. v.
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D: Inkluderende projekter. Hermed menes projekter som involverer brugeren,
skaber nye brugere, interagerer med ikke-brugere eller på andre måder inddrager
borgere, ny-danskere, turister eller andre aktører fra erhvervsliv, videns institutioner
m.v.

E:S ynliggørende og banebrydende projekter. Herunder projekter med national
og regional væ rdi. Herunder kulturarvsprojekter, film, TV eller storyliving og
storytellingdimensioner.

F:Særlige børnekulturelle projekter. Da der er udviklet en særskilt
børnekulturpolitik, henviser udvalget ans øgninger indenfor børnekulturelle
aktivit eter til den nedsatte styregruppe for puljen for børnekultur men støtter i øvrigt
særlige tiltag af betydning for hele kommune ns borgere, samt regionale og
nationale tiltag af særlig betydning for børnekulturen i hele kommunen.

G: Folkelige kulturelle aktiviteter. Herunder aktiviteter, som indbefatter
deltagelse af flere eller mange brugere, som skaber livsk valit et og glæde fo r
borgere i hele kommunen.

For alle projekters vedkommende vil Kultur og Fritidsudvalget i Frederikshavn
Kommune prioritere ans øgninger som:
1.

Fremmer den kunstneriske og kulturelle udvikling af Frederikshavn
Kommunes tilbud til borgerne, med varig og blivende effekt for
lokalsamfundene.

2.

Har eller kan skabe stor national eller regional gennemslagskraft, samt
mediemæssig opmærksomhed og synlighed.

3.

Har flere samarbejdspartnere, gerne fra flere institutioner eller fagområder,
både sport, kultur, kunst og erhverv internt i kommunen, såvel som i regi af
kulturaftale Nordjylland, ”Den Vestdanske Filmpulje” eller nationalt.

4.
5.

Er nyskabende indenfor både sport, kultur, kunst, events.
Har dokumenteret egen- og gerne ekstern medfinansiering på minimum
30% af budgettet.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det
forliggende udkast for rammebetingelser for fordeling på Kult ur- og Fritidsområdet.
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Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Godkendt.
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4.

Tema-drøftelse Frederikshavner ordningen

Sagsfremstilling
Børne - og Kulturdirektør, Lis Rom Anders en og Kult ur- og Fritidschef Thomas
Østergaard vil på udvalgsmødet præsentere et oplæ g til en kommende væ rdidebat

Åben sag
Sagsnr: 10/3423
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

i udvalget.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 14. april 2010
Sagen genoptages.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Børne- og Kulturforvalt ningen præsenterer Frederikshavner ordningen for Kulturog Fritidsudvalget.

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2010
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Drøftet.
Bilag
Frederikshavner Ordningen - Gældende fra 1. januar 2008 (dok.nr.138276/09)
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5.

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling
Orientering om sidste nyt fra Børne- og Kulturforvaltningen ved Kultur- og
Fritidschef Thomas Østergaard.

Åben sag
Sagsnr: 09/14940
Forvaltning: BKf
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterret ning.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Godkendt.
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6.

Frederikshavn kommune idrætspolitik

Sagsfremstilling
I 2008 frems atte Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd et ønske
om, at Frederikshavn Kommune fik udarbejdet en fremadrettet idrætspolitik.

Åben sag
Sagsnr: 08/4696
Forvaltning: BKF
Sbh: chei
Besl. komp: KFU

I juni 2008 godkendt e Kultur- og Fritids udvalget, at der blev igangsat en proces
med inddragelse af frivillige, private og kommunale akt ører på området og
forskellige videnspersoner med henblik på at formulere en idrætspolitik for
Frederikshavn K ommune.
I august 2008 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget et kommissorium for
idrætspolitikken (se bilaget). Heraf fremgår det bl.a., at en kommende idrætspolitik
skal have fokus på:
·

at borgerne fortsat kan dyrke idræt i de kendte foreninger, men også på
andre måder (f. eks. i netvæ rk og via ad hoc aktivit eter)

·

at skabe sammenhæng mellem idrætspolitikken og andre overordnede
kommunale politikker og målsætninger (bl.a. bosætning, erhvervs udvikling,
kultur og fritid samt sundhedspolitikken)

·

at idrætslivet skal danne grundlag for fællesskab i lokalsamfundet

·

at beskrive udviklingsperspektiver i forhold til bredde, elite og
professionel idræt samt deres indbyrdes relationer

·

at beskrive udviklingsperspektiver for kommunens idrætsfaciliteter

Det fremgår også af kommissoriet, at idrætspolitikken skal behandles i KFU og
godkendes i Byrådet.
I august 2010 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget også, at der blev nedsat hhv. en
styregruppe, en arbejds gruppe og en følgegruppe til at sikre udarbejdelsen af en
idrætspolitik (Se bilaget).
Fra efteråret 2008 og frem til sommeren 2009 blev der gennemført en række
dialogorienterede møder, som mundede ud i et solidt materialegrundlag for at
formulere en kommunal idrætspolitik.
Processen gik des værre i stå på daværende tidspunkt, primært grundet flere
personaleændringer blandt idrætspolitikkens kommunale tovholdere.
Børne- og Kulturforvalt ningen ønsker at orientere Kultur - og Fritidsudvalget
igangsættes igen, og foreslår i den forbindelse nogle procesændringer.
Børne- og Kulturforvalt ningen foreslår, at den oprindelige styregruppe,
arbejdsgruppe og følgegruppe nedlægges og erstattes af én ny arbejdsgruppe og
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en ny proces. Intentioner er fortsat at sikre mangfoldighed i ejerskab og input i
idrætspolitikkens udformning, men også at sikre en mere smidig og kort fattet
arbejdsproces.
Forvaltningen foreslår en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KFU, IF, FUF, den
professionelle idræt, ældre-/handicapidrætten, idrætsanlæ ggene og B ørne- og
Kulturforvalt ningen (se bilaget). Arbejdsgruppen skal kvalitetsudvikle det
foreliggende materiale henblik på at formulere et forslag til en ambitiøs og
resultats øgende idrætspolitik for Frederikshavn Kommune, jf. kommissoriet.
Børne- og Kulturforvalt ningen foreslår, at et forslag til idrætspolitik sendes i høring /
dialog i de relevante foreninger og fora i løbet af foråret 2010 med henblik at få en
idrætspolitik 2010-2015 godkendt i Byrådet i juni 2010.
Børne- og Kulturforvalt ningen anbefaler endvidere, at der afsættes xx.xxx kr. til
udarbejdelse, høring og formidling af idrætspolitikken.

Indstilling
Direkt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:
godkender en forny else af den eksisterende arbejds gruppe
godkender den nye tids - og procesplan
udpeger en repræsent ant til arbejdsgruppen

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 4. februar 2010
Godkendt, Mogens Brag blev valgt til arbejdsgruppen.
Fraværende: Pia Karlsen og Jens Porsborg.
Supplerende sagsfremstilling - Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Der foreligger nu udkast til kommende idrætspolitik for Frederikshavn Kommune.
Arbejdsgruppen, som er nedsat af Kultur – og fritidsudvalget, har søgt at videreføre
og k valificere det arbejde der tidligere er foregået omkring idrætspolitikken, i tæt
dialog med foreningslivet.
Arbejdsgruppen har s øgt at opdatere målsætninger og indhold på de mange
forskellige idrætsområder – og har derudover rettet fokus på det videre arbejde
med udfoldelsen af idrætspolitikken de kommende år.
Der peges derfor i indstillingen på et styrket samarbejde mellem KFU – udvalget og
Folkeoplysningsudvalget for at sikre fremdrift i implementeringen af idrætspolitikken
og samtidig sikre idrætspolitikkens forankring i kommunens foreningsliv.
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Iht. tidsplanen udsendes idrætspolitikken nu til høring til de høringsberettigede
parter.
Høringsbemærkninger vil blive forelagt for KFU - udvalget på kommende møde i
august

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2010
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
godkender det foreliggende udkast til idrætspolitik 2010 for Frederikshavn
Kommune og udsender forslaget til høring.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Godkendt.
Bilag
Idrætspolitik 2010 - arbejdsgruppens indstilling. - Idrætspolitik 2010 (dok.nr.61576/10)
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7.

Frederikshavn Kommunes museumspolitik

Sagsfremstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen har i samarbejde med Udvikling og
Erhverv påbegyndt processen til en fælles museumspolitik for Frederikshavn

Åben sag
Sagsnr: 09/1447
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

kommune.
Museumspolitikken er blevet til i tæt samarbejde
med repræsentanter fra museer i Frederikshavn
kommune, der har givet væsentlige bidrag til
udformningen af politikken.
Politikken omfatter kommunens statsanerkendte og
kommunalt støttede museer, der begge modt ager
driftsmidler fra kommunen.
Vi har en række unikke museer der rummer
samlinger om kunst, kulturhistorie og naturhistorie
på internationalt niveau indenfor bl.a.
Skagensmalere, Exlibriskunst og Marinarkæologi.
Museerne har en central funktion som
identitetsskabende kulturinstitution, der bidrager til
at skabe historisk sammenhæ ng og refleksion hos
borgere og bes øgende.
Museumspolitikken skal væ re med til i endnu
højere grad at synliggøre denne funktion og
samtidig bringe museerne ind i nye
sammenhænge, aktiviteter og samarbejder, der
afspejler tidsånden.
Med museumspolitikken ønsker Frederikshavn
Kommune at skabe museer, som man ikke kan
lade væ re med at bruge og bes øge enten man er
barn, ung, voksen eller ældre.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det
foreliggende udkast til museumspolitikken 2010 for Frederikshavn kommune og
udsender til høring.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
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Godkendt.
Bilag
Museumspolitik 31-05-10 KFU - Museumspolitik 31-05-10 KFU.doc (dok.nr.61446/10)
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8.

Puljeansøgning juni 2010

Sagsfremstilling
A. Musikkorps Sæby ans øger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk og
praktisk bistad til afholdelse af Internationale Musikfest i dagene 25.-27. juni 2010.

Åben sag
Sagsnr: 09/21479
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Afholdelse af reception i Musikhuset, skolegade 6 Sæby inkl. lettere
traktement til deltagende repræsentant er fra orkestre (50 personer)
Gaver fra kommunen til deltagende orkestre ca. 30 stk.

Forvaltningen kan oplyse at vi har f.eks. en cd med musik " Fra Skagens Gren til
Jyske Ås" som kan anvendes til gave i 2010.
Børne- og Kulturforvalt ningen bevilligede i 2007 gaver i form af Cd-rom og lettere
traktement i Sæby Kulturhus til i alt 2.250 kr.

B. Vendsyssel Symfoniorkester søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud
12.000 kr. i forbindelse med forårskoncert en på Sæbygård Slot den 18. maj 2010.
Vendsyssel Symfoniorkester er et amat ørorkester med base i Hjørring men med
medlemmer fra hele Vendsyssel. De er 35 medlemmer og deraf 12 stk. fra
Frederikshavn.
Ekstra udgift er i forbindelse med forårskoncert: 4 ekstra prøver med dirigent og
koncertmester, forstærkning af bas gruppen, lokaleleje.
Forvaltningen kan oplyse at, der på grund af dato er rettet henvendelse omkring
regnskab for koncerten.
Forvaltningen kan oplyse at, Vendsyssel Symfoniorkester modtager årligt fra
Hjørring orkester forening og Loven om Folkeoplysning 15.645 kr. i tilskud.

C. Sæby Museum s Forening søger Kultur- og Fritidsudvalget om et
engangsbeløb på 5.000 kr. til støtte for kulturelle arrangementer omkring Sæby
Museum. Sæby Museums forening er blevet opfordret til at deltage i flere
forskellige arrangementer, hvilket museet gerne gør. Der har imidlertid vist sig
svæ rt at starte aktivitet er uden økonomisk midler, hvorimod de fysiske aktiviteter
kan varetages af medlemmer af forening. Foreningen har planlagt flere forskellige
arrangementer i løbet af sommeren.

D. Bangsbo Fort Støtte forening søger Kultur- og Fritidsudvalget 20.000 kr. i
støtte til arrangementet "Syng Sammen på Bangsbo 2010". Pengene vil blive
fordelt over 4 søndage 1.-8.- 15. og 22. august 2010. Bangsbo Fort Støtte forening
forventer at kunne afvikle de 4 søndage for 15.000 kr. pr. gang.
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Værter hver s øndag vil væ re Tina Siel og Knus Erik Thrane, forvent ede deltagere
er: Frederikshavn Folkedansere, Fladstrand Spillemænd, Frederikshavn Bykor,
Frederikshavn Mandskor, Ældre Sagens Sangkor, Tordenskioldsgarden, opvisning,
dans m.m.
Formålet er at styrke kendskabet til Bangsbo Fort området og Frederikshavn
Kommunes blomstrende foreningsliv.
Der vil være gratis entré.

E. Aalbæk Borgerforening søger Kultur- og Fritidsudvalget om st øtte på 5.000 kr.
til afholdelse af Sct. Hans aften på Aalbæk strand. Det ans øgte beløb skal dække
udgifter til musikkorps der som spiller gennem by en og slutter med en lille koncert
ved stranden.
Forvaltningen kan oplyse at Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at, give et afslag
på ans øgning i 2007.

F. Højskolegruppen søger Kultur- og Fritidsudvalget om 2.800 kr. til dækning af
entré udgifter til Utzon-cent ret i Aalborg for 70 personer. Det er 15. gang
højskolegruppen planlægger den årlige "højskoleuge" i aktivitetscentret
"Strandgården" i Strandby.
Højskoleugen er tilrettelagt på en sådan måde, at alle pensionister - også den
svage gruppe kan deltage.

G. Gærum Lokalhistori ske Forening og Arkiv søger Kult ur- og Fritidsudvalget
om et drift tilskud på 5.000 kr. Foreningen bidrager økonomisk til arkivet med
kontingent fra 100 medlemmer på 70 kr. og 95 kr. pr. husstand. Arkivet har en fast
kerne på 8 frivillige medarbejdere, anslået bliver der brugt ca. 25 timer ugentligt.
Kultur- og Fritidsudvalget har i 2009 bevilliget 5.000 kr. i driftstilskud til Gærum
lokalhistoriske Forening og Arkiv

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
A. Imødekommes med gaver til deltagerne.
B. Imødekommes ikke.
C. Udsættes.
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D. Udsættes
E. Imødekommes ikke
F. Imødekommes ikke
G. Udsættes
Fraværende: Bent Bøgsted forlod mødet efter behandling af punkt 8.

Bilag
Ansøgning fra Musikkorps Sæby 2010 - Internationale Musikfest 2010 (dok.nr.61423/10)
Vendsyssel Symfoniorkester 2010 (dok.nr.61436/10)
Ansøgning til KFU - Sæby Museums Forening. 2010 (dok.nr.48465/10)
Ansøgning fra Bangsbo Fort Støtte forening - Syng sammen på Bangsbo 2010 (dok.nr.58038/10)
Aalbæk borgerforening- Støtte til Sct. Hans i Aalbæk 2010 (dok.nr.58743/10)
Ansøgning fra Højskolegruppen - entreudgif ter til Utzon-center i Aalborg 2010 (dok.nr.51926/10)
Ansøgning om tilskud til Gærum lokalhistoriske f orening og Arkiv 2010 (dok.nr.58987/10)
Ansøgning om tilskud til Gærum lokalhistoriske forening og Arkiv 2010 (dok.nr.58983/10)
Ansøgning om tilskud til Gærum lokalhistoriske forening og Arkiv 2010 (dok.nr.58980/10)
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9.

Opstilling af skulptur, grønt område ved Skagen Station

Sagsfremstilling
Grenen K unstmuseums Venner ans øger K ultur- og Fritidsudvalget om en egnet
placering af relief af marinemaleren Axel Lind i Skagen by. Grenen Kunstmuseums

Åben sag
Sagsnr: 10/5434
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Venner har k øbt en kopi af det relief der er opsat udenfor museet på Grenen.
Forvaltningen kan oplyse, at Teknisk Forvaltning ikke har komment are til
opsætning af skulptur i det grønne område mellem Skagen station og Spliids vej og
der er ingen indvendinger fra Vejdirektorat et som er vejmyndighed på denne
strækning.
Grenen K unstmuseums Venner oplyser, at de vil konsultere Kultur- og
Fritidsudvalget vedr. tekst og udformning af sten hvis de får tildelt den egnet
placering.

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til
hvorvidt denne skulptur skal opstilles på dette sted i Skagen.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Sagen genoptages.
Fraværende: Bent Bøgsted. Ole Rørbæk Jensen forlod mødet efter behandling af
punkt 9.
Bilag
VS: Ansøgning m. bilag - Opstilling af skulptur grønt område ved Skagen Station - 1914510_v1_Ansøgning m. bilag - Opstilling af skulptur grønt område ved Skagen
Station.PDF (dok.nr.61609/10)
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10. Årsregnskab Nordjyllands Kystmuseum 2009
Sagsfremstilling
Nordjyllands Kystmuseum fremsender årsrapport til Kultur- og Fritidsudvalgets
orientering.

Åben sag
Sagsnr: 10/4990
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterret ning.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Godkendt.
Fraværende: Bent Bøgsted og Ole Rørbæk Jensen.
Bilag
Rengskab godkendt - Nordjyllands Kystmuseum 2009 (dok.nr.56315/10)
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11. Henvendelse og invitationer
Sagsfremstilling

A. Det Danske Kulturinstitut henvender sig til Kultur- og Fritidsudvalget
vedr. tilbud til arrangering af faglige studieture for politiskeudvalg.

Åben sag
Sagsnr: 09/95
Forvaltning: BKF
Sbh: aach_old
Besl. komp: KFU

B. Bkf Billedkunstnernes Forbund henvender sig til Kultur- og
Fritidsudvalget med information om hvordan der kan bruges billedkunstnerisk
udsmykning i byggerier, på institutioner og i det offentlige rum.

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Taget til efterretning.
Fraværende: Bent Bøgsted og Ole Rørbæk Jensen.
Bilag
Faglige studierejser - Det danske kultur institut (dok.nr.56279/10)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Mogens Brag

Ole Rørbæk Jensen

Frode Thule Jensen

Pia Karlsen

Jens Porsborg

Peter Laigaard

Bent Bøgsted
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